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Automation finns i dagsläget i princip överallt och 
behovet av intelligenta system ökar för varje dag till 
följd av högre krav på tillförlitlighet, kostnadseffektivitet 
och miljömässiga lösningar. Vi är ett svenskt bolag som 
utvecklar och levererar mätsystem inom elenergiområdet 
med huvudfokus på elkvalitet. Denna typ av system 
passar väl för dagens smarta elnät eftersom elsystemen i 
ökande takt byggs med distribuerad generering.
Metrums mätsystem utvecklas för att fungera i alla 
delar av elnätet och mätinstrumenten finns i både 
portabelt utförande och för fast installation. Instrumenten 
är intelligenta och kan ta fram enkla svar i form av 
rapportunderlag, så att användaren inte måste vara 
expert för att kunna göra en analys. Instrumenten jämför 
automatiskt data mot gällande normer och resultatet 
presenteras på enklast möjliga sätt. All mätdata samlas 
in till en gemensam databas där ett klientprogram visar 
statistik och rapportinformation som automatiskt kan 
delges många olika användare via till exempel e-post eller 
webbläsare.

Automation driver kraven på 
såväl energieffektivitet som 
elkvalitet. Mälardalen är en stor 
automationssmältdegel och därför 
vill vi vara närvarande för att ta 
del av branschens krav och för 
att bidra med våra erfarenheter. 
Nätverket ger oss en möjlighet 
att vara med och påverka hur 
morgondagens elkvalitets- och 
energiövervakning kommer se ut 

inom automationsområdet. Vi ser en tydlig trend som går 
mot smarta elnät inom såväl nätbolag som industrimiljö. 
Behovet av intelligenta mätsystem är stort, system som 
minimerar datamängderna och ger tidiga svar som kan 
lösa problem innan de blir alltför kostsamma. Vi ser 
fram emot att följa och vara en del av utvecklingen inom 
automationsområdet under de kommande åren!
Robert Olofsson · Teknikansvarig 
Metrum Sweden AB

I början av mars introducerade Automation Region ett nytt 
koncept: Frukostmöte i kombination med studiebesök. 
Vi bjöd på bussresa med frukost till Laxå med följande 
företagsbesök hos Esab Automation, där vi bland annat 
fick en världsnyhet beskriven för oss.
Efter att bussen hämtat upp deltagarna vid Automation 
Center i Kopparlunden gav vi oss iväg mot Laxå med 
stopp för ytterligare deltagare i Köping. Tillsammans 
med de som kommit direkt till Esabs anläggning i Laxå 
var vi totalt ett 25-tal personer som togs emot av Per-
Arne Forsman på Esab Automation (se bild). Per-Arne 
berättade om Esab generellt och automationsenheten 
specifikt.

Energi och elkvalitet – en naturlig del av automationsbranschen

Efter en intressant rundvisning på 
Esabs anläggning var det sedan dags 
att åter ta bussen tillbaka mot Västerås, 
dessutom med alldeles ny kunskap 
kring svetsautomation. Samtidigt som 
vi önskar att fler ungdomar kunde ta till 
sig Per-Arne Forsmans avslutsord:

– Bli svetsare, det handlar inte om att krypa omkring 
utan du är en operatör. Det är en helt annan teknik idag, 
automation är framtiden! Ta chansen, få ett jobb, åk ut 
och res i världen!

Läs hela artikeln på www.automationregion.com!

Inspirerande studiebesök hos Esab Automation i Laxå
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Kalendarium – se även hemsidan!
8/3 – frukostmöte · ESAB AB (Laxå)
8/3 – rekryteringsmässa (Västerås)
10/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)
5/4 – frukostmöte · Rockwell Automation (Västerås)
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Automationsnästet – utvärdera 
dina automationsmöjligheter
Nu erbjuder vi vår samlade kompetens och förmåga att 
lösa automationsrelaterade problem. Det kan handla om 
allt från att anlägga en ny fabrik till att utveckla ett gripdon 
till en robot. Kanske ska du ta steget från småserietill-
verkning och funderar på om det lönar sig att automati-
sera? Nu har du chansen att effektivisera din verksamhet, 
minska energiförbrukningen och ta kontrollen över hela 
produktionsledet! Din förfrågan granskas av Automations-
nästets styrgrupp och om ditt problem väljs ut så samlar vi 
en expertgrupp med rätt kompetens för att hitta en lösning. 
Den 15 juni arrangerar vi det första Automationsnästet 
i Automation Centers lokaler i Västerås. Du får då träffa 
expertgruppen på scenen och diskutera olika lösningsför-
slag kopplade till din proble-
matik. Anmälningsformulär 
och mer information finns på 
Automation Regions hem-
sida. Anmäl dig och din frågeställning senast den 1 maj! 

Konkurrenskraft 2011 öppnar nya dörrar
Den 12 maj 2011 arrangerar 
Tekniska Mässan och Eurostep 
i samarbete med Produktions-
lyftet, KTH, PLM Forum och 
Automation Region för sjätte året i rad konferensen Kon-
kurrenskraft. Konkurrenskraft tar fasta på konjunkturen 
och bjuder in till högaktuella presentationer, trendspaning, 
workshops och diskussioner inom våra områden Innova-
tion, LEAN och PLM. Hur kan Sverige behålla positionen 
som ett av de länder som leder den globala kapplöpning-
en om marknadsandelar och tillväxt? För mer information 
och anmälan se www.konkurrenskraft.com.

Automation Regions årsmöte
Den 10 mars genomfördes Automation Regions årsmöte. 
Processledare Helena Jerregård berättade om året som 
gått och tankarna inför det nya. Därefter följde årsmötes-
förhandlingarna, ledda av styrelseordföranden Erik Oja 
som tillsammans med styrelsen fick fortsatt förtroende. 
Dessutom valdes Eva Ellerud från Schneider Electric 
valdes in som suppleant. Avrundade gjorde tidningen Au-
tomations chefredaktör Dag 
Toijer med en lättsam och 
intressant föreläsning kring 
40 år av automation, innan 
den sedvanliga plockmaten 
med mingel tog vid.

Vi hälsar Gylling Teknik välkomna!
Gylling Teknik AB marknadsför välkända internationella 

varumärken inom elektromekanik- och 
batterisegmentet på den svenska mark-
naden. Vi ser fram emot att lära känna 
företaget ännu bättre!

Vad är Functional Safety?
Flera nya standarder har utvecklats inom funktions-
säkerhet (Functional Safety). Hur påverkas ditt företag? 
Högaktuellt frukostmöte 5/4 med Rockwell Automation!

Vi hälsar Siemens välkomna!
Siemens AB erbjuder produkter, och lösningar samt 
engineering och service inom områdena IT och 
kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, 
säkerhetssystem, medicinteknik, energiteknik och 
trafikteknik. Automation Region 
önskar Siemens varmt välkomna!

Taggad? Anmäl dig på hemsidan!
Delta i Automation Regions projekt kring automatiserat 
betalningssystem! Anmäl dig på hemsidan – välkommen 
till Stadshotellet den 1/4 kl 16:00 för at bli ”taggad”!


